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HOTĂRÎRE
nr. 0018-M

“16” mai 2011

mun. Chişinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism naţional de
metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a
mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice emite
următoarea
HOTĂRÎRE:
1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, viscozimetrul Engler tip
ВУ-М-ПХП, cu numărul de fabricaţie 532 producător «НПО Промхимприбор»,
Federaţia Rusă, solicitant Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare,
mun. Chişinău, cu nr. III-0223:2011.
A elibera Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare,
mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0194U pentru mijlocul de
măsurare menţionat.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu
perioada de verificare 12 luni.
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, luxmetrul digital tip LX1102, cu numărul de fabricaţie Q273016 producător Lutron Electronic Enterprise C.,
Ltd, Taiwan, solicitant Centrul de Sănătate Publică Călăraşi, or. Călăraşi, cu
nr. III-0224:2011.
A elibera Centrului de Sănătate Publică Călăraşi, or. Călăraşi, certificatul de
aprobare de model nr. 0195U pentru mijlocul de măsurare menţionat.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu
perioada de verificare 12 luni.
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, electrocardiograf tip
DECG-3A, cu numărul de fabricaţie CQ-0C103293 producător „Shenzen Mindray Bio
– Medical Electronics Co Ltd”, China, solicitant S.C. „GLAVIRUX”, mun. Chişinău
cu nr. III-0225:2011.

A elibera S.C. „GLAVIRUX”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model
nr. 0196U pentru mijlocul de măsurare menţionat.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu
perioada de verificare 12 luni.
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